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Unga som förbättrar världen 
 

Fredsljuset från Betlehem kommer till oss när mörkret sänker sig över Norden. Återigen 

påminns vi om barnet i krubban som kommer hjälplös till en fattig tillvaro men visar sig vara 

världens ljus och människornas frälsare. Det som är stort och mäktigt i människors ögon är 

inte det som spelar verklig roll. Fredsljuset tänder inte stora strålkastare, det delas mellan 

stearinljus och stormlyktor. 

 

I år har vi åter påmints om mörkret genom naturkatastrofer, terrordåd, dödsskjutningar, 

allvarliga sjukdomar, krig och människor på flykt. Det är lätt att tappa modet. 

 

Men det finns ljusglimtar i tillvaron. Inom Scouterna pratar vi om mod, omtanke och 

handlingskraft som egenskaper som kännetecknar en god ledare och förebild. En god förebild 

som står mig nära är min brorsdotter Kristina. Hon är 15 år och scout, men framförallt är hon 

en ung människa som inte nöjer sig med att prata utan ser till att faktiskt göra skillnad. I år har 

hon varit volontär för Röda Korset och hjälpt flyktingbarn med läxläsning. När kompisarna 

fick andra intressen och hoppade av var det inte bara självklart för henne att fortsätta med 

arbetet, utan också att se till att värva nya volontärer. Hon har funnits till och gjort skillnad, 

fylld av mod, omtanke och handlingskraft, för barn och unga som inte har haft samma tur och 

goda förutsättningar i livet som hon själv.  

 

Vilken ung människa i din närhet är din förebild? Vad kan hen lära dig om att sluta bekymra 

dig och istället göra verklig skillnad?  

 

Ljuset från Betlehem är en symbol som påminner oss om att varje liten god handling som vi 

delar summerar till något ofattbart stort. När du tar emot ljuset i år, fundera på vilken liten 

handling just Du kan göra för att förbättra världen. Och dela sedan ljuset – och de goda 

handlingarna – vidare. 
 

 

Inger Ekvall 

 
SKAFFA EN MER SPÄNNANDE FRITID!  
 


